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       Tarnowiec, 16 stycznia 2022 

Wierzę w grzechów odpuszczenie 
Od września 2021 rozpoczęliśmy kolejny rok jaki jest 

czasem naszego duchowego przygotowania do 100 – lecia 
Koronacji Figury Matki Bożej Tarnowieckiej.  

W tym roku chcemy wspólnie zastanawiać się 
czym jest grzech, skąd się bierze, co nam robi i jak się go 
ustrzec. Dzisiaj trochę brakuje nam poczucia grzechu 

wśród ludzi, raczej jest 
mowa o złu, a nie o grze-
chu. My jako chrześcijanie 
wierzymy, że jest to począ-
tek  grzechu pierworodne-
go - jest to zło osobowe 
/zły duch, szatan/ i to on 
skłania mnie do grzechu. 
Pomijając filozoficzne po-
jęcie, powiem krótko - to 
jest świadome naruszenie 
Bożych przykazań. Żadne 
próby samousprawiedli-

wienia nie dają skutecznego wyzwolenia od grzechu. Je-
dynym skutecznym sposobem jest wyznanie Bogu swojej 
winy i okazanie skruchy w sakramencie pokuty. Ktoś po-
wie; po co to wszystko, skoro Bóg wie i tak o każdym mo-
im czynie, zna każdą moją myśl, rozumie moje intencje. 
Tak, Bóg wie o mnie wszystko, bo zostałam zanurzona 
w Jego miłości i istnieję w Jego planach. Już sama wiara 
jest pierwszym powodem od powstrzymania się od zła. 
Czy nasza wiara jest naprawdę szczera i na tyle silna, by 
dać autentyczne poczucie przynależności do Boga? Zbyt 
rzadko zaglądam we własne sumienie, nie chcę za wiele 
wiedzieć o sobie. „Wszystko” to ja wiem o innych, ale 
o sobie? Nie pomogą tu żadne tłumaczenia: On mnie 
skrzywdził, - on mnie do tego sprowokował – to ona ru-
szyła lawinę oszczerstw – to on kradnie – S T O P! Oni 
będą rozliczani za swoje czyny, a mnie rozliczą z moich. 
Czy mam na tyle odwagi, aby móc przyznać się do popeł-
nionych błędów? Czy moje serce napełniło się skruchą? 
Wyrwać się z tego błędnego koła wzajemnych oskarżeń, 
to już pierwszy krok do odważnego spojrzenia na siebie. 
Niech każdy sprzeciwi się złu, podejmie pracę nad sobą 
zgodnie z przykazaniami Bożymi, a wtedy staniemy się 
prawdziwymi dziećmi Bożymi. Niech nasza wiara będzie 
dziecięco prosta, pozbawiona wszelkich wykrętnych prób 
oszukiwania Ojca, ukrywania się przed Nim w kłamstwach 
i wymówkach.  

Bez sumienia nasza wiara upada, bez odważnego spoj-
rzenia w siebie – giniemy w ciemnościach grzechu. Jan 

Paweł II pisał; Grzech to akt, którym człowiek świadomie 
i dobrowolnie odrzuca Boga, Jego prawo i ciężko obraża 
Boga. Tak więc trzeba być czujnym i nie usypiać swojego 
sumienia. Trzeba wierzyć w odpuszczenie grzechów, by 
bez lęku przyjść do Ojca ze szczerym wyznaniem – zgrze-
szyłam, ale wiem, że bez Twojej miłości, żyć nie mogę, nie 
potrafię i dlatego wybacz mi, pozwól odbudować świąty-
nię, w której mieszkasz na zawsze…. Przyjdź do serca me-
go i zostań w nim na zawsze. Żeby zrozumieć grzech 
i czym jest tajemnica nieprawości należy napisać o łasce 
Bożej, może w następnym artykule.  

Teresa 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu we wtorek rozpoczyna się tydzień mo-
dlitw o jedność chrześcijan; w środę Uroczystość św. Józefa 
Sebastiana Pelczara – głównego patrona diecezji. Najbliż-
sza niedziela to Niedziela Słowa Bożego. 
2. Dziś i w następną niedzielę o 16:00 Nieszpory ludowe. 
3. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii, 
o godz. 20:00 próba scholi w domu pielgrzyma. 
4. W środę po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej. 
Zapraszamy członków i sympatyków. 
5. W czwartek po Mszy spotkanie dla rodziców kandyda-
tów do Bierzmowania z klas VIII. Spotkanie będzie dotyczyć 
organizacji rekolekcji. 
6. W czwartek dodatkowa Msza święta o godz. 20:00, po 
niej adoracja. Zakończenie w piątek o godz. 12:30. 
7. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie KSM. 
8. Zakończyły się spotkania duszpasterskie w kościele. Na 
spotkaniach m.in. wypełnialiśmy ankietę dotyczącą sytuacji 
grzesznych w naszym życiu. Jeżeli ktoś nie był na spotka-
niu, a chciałby wypełnić taką ankietę, można ją zabrać do 
domu i przynieść do najbliższej niedzieli. Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary złożone przy tej okazji w kopertach na 
utrzymanie księży. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu. 
W tym tygodniu zapraszamy gr. 7. z Umieszcza i gr. 1. 
z  Brzezówki. 
10, Na spotkaniach kolędowych i przy innych okazjach 
wracają głosy podejmujące kwestię sprzątania w kościele. 
Na chwilę obecną kontynuować będziemy dotychczasowy 
system – po dwie grupy każdego tygodnia. W ten sposób 
dyżur wypada około 2 razy w roku. Nie potrzeba sprzątać 
wszystkiego każdego tygodnia. Pan kościelny według liczby 
osób, które przyjdą w daną sobotę wyznaczy części kościo-
ła do posprzątania, tak by zajęto to około godziny. Pona-
wiamy zatem prośbę, aby Ci, którzy uważają się za parafian 
oraz pozwala im na to zdrowie i wiek, przychodzili do 
sprzątania. Kościół jest naszym wspólnym domem. Bóg 
zapłać za tę posługę!  
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 17.01 św. Antoniego 

7:00 + Stanisława Urbanik (int. od Krysty-
ny Ślimak z Warzyc) 

+ Stanisława Hap (int. od syna Zbi-
gniewa z żoną) 

18:00 + Elżbieta Ziemba (int. od córki 
Patrycji z rodziną) 

+ Janusz Krychta (int. od ciotki Janiny 
z Sądkowej) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Andrzeja 
i Anety Chyżyńskich z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
rodziny Mazurów) 

+ Kazimierz Bracha (int. od sąsiadów 
Rosiów) 

+ Henryk Berezowski (int. od Marze-
ny Babicz z rodziną) 

+ Matylda Szeląg (int. od rodziny 
Żołędziów) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od rodziny 
Laba) 

Wtorek 18.01  

7:00 + Stanisława Urbanik (int. od rodziny 
Zajchowskich z Sądkowej) 

+ Stanisława Hap (int. od brata 
Bronisława z rodziną) 

18:00 + Elżbieta Ziemba (int. od syna 
Kamila) 

+ Janusz Krychta (int. od żony) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Tomasza 
i Ewy Chyżyńskich) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Kędrów z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od rodziny 
Wyderka) 

+ Henryk Berezowski (int. od Kamili 
z mężem) 

+ Matylda Szeląg (int. od Marty z 
rodziną) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Heleny 
Garbacik z Glinika Polskiego) 

Środa 19.01 św. Józefa Sebastiana Pelczara 

7:00 + Stanisława Urbanik (int. od Elżbiety 
i Bogusława Wiśniowskich z rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od siostrzenicy 
Alicji z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

O zdrowie dla Stanisławy 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Ewy i 
Krzysztofa Gradowicz z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Grażyny Betlej z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od rodziny 
Dybaś z Jedlicza) 

+ Henryk Berezowski (int. od rodziny 
Lulów) 

+ Matylda Szeląg (int. od Marii 
Dąbrowskiej z rodziną) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od grupy 
XII z Tarnowca) 

Czwartek 20.01  

7:00 + Stanisława Hap (int. od siostrzenicy 
Ewy z rodziną) 

+ Augustyn Świszcz (int. od sąsia-
dów) 

18:00 + Elżbieta Ziemba (int. od syna 
Kamila) 

+ Janusz Krychta (int. od córki Karo-
liny z mężem i wnuczką) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Ireny 
i Krzysztofa Sanockich z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
rodziny Baranów z Dobrucowej) 

+ Kazimierz Bracha (int. od sąsiadów 

Ciepielów) 

+ Henryk Berezowski (int. od rodziny 
Wartyzela) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od grupy 
XI z Tarnowca) 

+ Matylda Szeląg (int. od Arkadiusza 
i Alicji Karamonów) 

Piątek 21.01 św. Agnieszki 

7:00 
  

+ Stanisława Hap (int. od siostrzenicy 
Urszuli z rodziną) 

+ Augustyn Świszcz (int. od rodziny 
Świdraków) 

18:00 + Janusz Krychta (int. od syna Micha-
ła z żoną i wnukiem) 

+ Stanisława Urbanik (int. od pra-
cowników Ośrodka zdrowia i Apteki 
w Tarnowcu) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Niny 
i Zbigniewa Sikorów z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Grębskiej z Szebni) 

+ Kazimierz Bracha (int. od sąsiadów 
Ciepielów) 

+ Henryk Berezowski (int. od sąsiadki 
Krystyny Śliwa z córką) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od grupy 
XI z Tarnowca) 

+ Matylda Szeląg (int. od kuzynki 
Haliny Pawluś z rodziną) 

Sobota 22.01 

7:00 + Augustyn Świszcz (int. od Pawlusia 
z rodziną) 

+ Maria, Kazimierz, Danuta i Tadeusz 

18:00 + Janusz Krychta (int. od chrześnicy 
Anny) 

+ Stanisława Urbanik (int. od Toma-
sików z Jasła) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Emery-
tów z Kopalni Roztoki) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
rodziny Winiarskich, Wajdów 
i Olczyków) 

+ Kazimierz Bracha (int. od rodziny 
Mroczków z Roztok) 

+ Henryk Berezowski (int. od Barbary 
i Krzysztofa Głód) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od grupy 
XI z Tarnowca) 

+ Matylda Szeląg (int. od sekcji 
Obsługi Klienta Zakładu Gazownic-
twa w Jaśle) 

Niedziela 23.01 

7:00 + Maria Woźniak 

8:30 
Wrocanka 

+ Edmund (w rocz. śm.) 

10:00 + Tomasz Pisz (w rocz. śm.) i Ryszard 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od rodziny 
Stopkowicz z Żarnowca) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Sylwii Hap z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od rodziny 
Gazdów i Gałuszków) 

+ Henryk Berezowski (int. od Ewy i 
Czesława Roszowskich) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Elżbie-
ty i Andrzeja Wójcik z rodzinami) 

+ Matylda Szeląg (int. od pracowni-
ków Gazowni w Jaśle) 

11:30 Za parafian 

W int. Franciszka z okazji 5. urodzin 

16:30 Dziękczynno-błagalna za rodzinę 
Motkowiczów 

 
„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, różne są 

też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan  
(1 Kor 12,4)” 

K A T E C H E Z A  
Dlaczego coraz częściej w czasie Mszy Św. 
W naszej parafii wierni przynoszą dary do 

ołtarza? 
Wierni przynoszący chleb i wino do ołta-

rza, bywa usłyszą przekazując je księdzu 
zadane przez niego pytanie: „ I co tu dzisiaj 
dokładacie do chleba i wina? I co tu leży na 
tej patenie? 

Jest to nawiązanie do naszych rozważań 
z katechez o Mszy, gdzie mówiliśmy że 
przynosimy do ołtarza chleb owoc pracy rąk 
naszych, jest on znakiem przynoszenia do 
Boga całego naszego życia razem z jego 
owocami, trudami i troskami. Więc oczyma 
wyobraźni kładziemy obok chleba konkret-
ne sprawy swojego życia. W modlitwie nad 
darami kapłan będzie się modlił aby ten 
chleb stał się Chlebem Życia.  

Celem więc intensywnego wprowadzania  
posługi przynoszenia przez wiernych darów, 
jest pomoc wszystkim zebranym w wno-
szeniu na Eucharystię siebie i swojego życia, 
aby Msza nas i nasze życie przemieniała. 

Już idąc na Mszę myślimy gdzie i po co 
idziemy, lecz także „domyślamy” nasze 
codzienne życiowe sprawy. Te dwie rze-
czywistości nie są sprzeczne. Wręcz prze-
ciwnie idziemy na spotkanie z Panem aby 
Mu oddać nasze życie i aby je przemienił, 
abyśmy po Mszy wychodzili tacy sami 
a jednak inni umocnieni przez Niego. 

W czasie liturgii przepraszamy za grzechy 
i zaniedbania jakie dotyczą wspomnianych 
wyżej spraw, w liturgii słowa wypatrujemy 
słów mądrości jakie dadzą nam podpowiedź 
Boga w nurtujących nas problemach. Gdy-
byśmy do tej pory nie powiązali swego życia 
z tym co się odbywa w czasie Mszy to przy-
noszenie do ołtarza darów przez nas lub 
kogoś z spośród nas ma nas „obudzić” aby 
od tej chwili to co się dzieje na ołtarzu 
łączyć Jezusowym Zbawianiem każdego 
z nas.  

Wraz z kapłanem ofiarujemy Ojcu Niepo-
kalaną Hostię, i wchodzimy w Jego usposo-
bienie w Jego postawę miłości i posłuszeń-
stwa Ojcu. Dlatego też oczami wyobraźni 
obok Niepokalanej Hostii widzimy swoje 
skromne życie ofiarowane Ojcu w łączności 
z Ofiarą Jezusa. 

Uczymy się na każdej Mszy świętej wiązać 
swoje życie z Jezusem i ofiarować tak jak 
On samego siebie. Umacniamy się szcze-
gólnym zjednoczeniem z Nim w Komunii 
Św.  

Posłani na zakończenie Mszy  idziemy 
umocnieni nieść światu świadectwo że 
Jezus Żyje w nas i z nami. 
Zachęcamy aby licznie i chętnie uczestni-
czyć w przynoszeniu darów do ołtarza i aby 
uczyć się łączyć swe życie z Jezusem Eucha-
rystycznym. Wykonywanie tej posługi ma 
duże znaczenie dla całej wspólnoty gdyż 
pozostali uczestnicy zgromadzenia litur-
gicznego w posługujących widzą swych 
przedstawicieli i przypominają sobie aby nie 
być widzem lecz uczestnikiem liturgii. 


